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Najlepszy piłkarz Małopolski – Cezary Wilk

Najlepszy trener Małopolski – Kazimierz Moskal

Wygrałem? To szok Jest życie poza Wisłą
Ten wyjazd ciągle jest Pańskim największym marzeniem sportowym?

Tak. Ciągle chyba nie jest na to
za późno, więc będę się starał to
marzenie kiedyś spełnić.

Powiem szczerze, że za każdym
razem, gdy znajduję się w dziesiątce tego plebiscytu, jestem
zdziwiony i za każdym razem
moje zdziwienie jest coraz
większe. Pamiętam, że pierwszy raz miało to miejsce, gdy byłem w Wiśle raptem pół roku.
Gdy wygrałem cały plebiscyt
pierwszy raz, byłem jeszcze
bardziej zaskoczony. A teraz jestem już całkowicie zszokowany, bo wygrywam po słabym
roku całej Wisły i po mojej grze,
która też nie była przecież najlepsza.
Może jest Pan piłkarzem
na trudne czasy. Skoro gra nie
wygląda tak, jak wszyscy tego
od was oczekują, kibice doceniają tych zawodników, którzy
wykazują się przynajmniej zaangażowaniem w każdym meczu, a przy tym zawsze szczerze oceniają grę swoją i całej
drużyny.

Możliwe, że tak jest. Mimo
wszystko, tak jak chyba każdy
zawodnik, wolałbym być doceniany przede wszystkim za zagrania piłkarskie na wysokim
poziomie. Szczerze jednak
trzeba przyznać, że ja mam ich
mało w swoim repertuarze.
Zdaję sobie z tego sprawę, więc
zawsze muszę na boisku nadrabiać ambicją i cechami wolicjonalnymi.
Może Pańska skromność jest
przesadna? Mimo słabego
okresu Wisły, do Pana nikt nie
ma większych pretensji. Miał
Pan miejsce w składzie wtedy
kiedy Wisła zdobywała mi-
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W Wiśle piłkarze podkreślają,
że grają po to, żeby zdobywać
trofea. Mistrzostwo w tym sezonie macie już z głowy, ale
w pierwszym meczu ćwierćfinałowym z Jagiellonią zrobiliście mały krok w kierunku
Pucharu Polski.

strzostwo i tak jest teraz. Kto
wie, może już niedługo dla
was znów zaświeci słońce
i znów kibice zaczną doceniać
was również za grę i wyniki.

W to ostatnie wszyscy w Wiśle
mocno wierzymy, bo inaczej nie
byłoby nas tutaj. Wracając natomiast do oceny mojej gry, to
uważam, że jest ona realna
z mojej strony. Zawsze powtarzałem, że fajerwerki techniczne w moim wykonaniu nie
będą oglądane zbyt często. A co
do gry w Wiśle, to wiadomo że
każdy z nas ma jakieś swoje
cele. Gdy tutaj się trafia, to najpierw piłkarz chce wywalczyć
przede wszystkim miejsce
wwyjściowymskładzie.Później
to się zmienia. Człowiek zawiesza sobie poprzeczkę coraz wyżej i wyżej. Chciałby spróbować
np. gry w zagranicznej lidze.
Nigdy nie można spocząć
na laurach, tylko trzeba ciężko
pracować i wytyczać sobie
nowe cele.

Zaliczkę mamy sporą, dwubramkową i bez strat własnych.
Myślę, że jeden gol strzelony
przez nas w Białymstoku, raczej
przesądzi sprawę awansu.
Z drugiej strony, to tylko dwie
bramki i mecz na wyjeździe
przed nami. Jestem jednak
przekonany, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z Jagiellonią.
W naszej obecnej sytuacji momenty dobrej gry w tym meczu
muszą cieszyć. Choć pracować
trzeba dalej, bo i mankamentów ciągle jest sporo.
To na koniec proszę powiedzieć, jakie cele stawia Pan
sobie na cały 2013 rok prócz
Pucharu Polski?

Chciałbym, żebyśmy szybko
wrócilidotakiejgry,żebyrywale
znówmielidużyrespektprzyjeżdżającnastadionWisły.Wostatnim sezonie pozwoliliśmy poczućprzeciwnikom,żewKrakowie można skutecznie walczyć
opunkty.Totrzebaszybkozmienić.Acodomoichmarzeń,toPuchar Polski jest takim celem do
zrealizowania. Realnym celem.
Wyjazdzagranicęjestnatomiast
moimcelemindywidualnymnumer jeden. Mam nadzieję, że to
sięrównieżspełni.
Rozmawiał Bartosz Karcz

ciebiegniejednaknaprzódiczas
pokazuje,żejamogężyćbezWisłyiWisłabezemnie.

Rok temu najlepszym trenerem Małopolski wybrano szkoleniowca Termaliki Bruk-Betu
Dusana Radolskiego. W tym
roku Panu przypadł ten zaszczytny tytuł.Czy to oznacza,
że pracując w Niecieczy aż tak
dobrze można się wypromować?

Po rozstaniu z Wisłą otrzymał
Pan dużo propozycji pracy z innych klubów?

Rozmawiałemztrzemaklubami
z różnych klas rozgrywkowych:
z ekstraklasy, pierwszej i drugiej
ligi.Wtejchwiliniemajużsensu
mówić, jakie to były kluby. Najbardziej konkretna była oferta
z Niecieczy i z kierownictwem
tego klubu szybko uzgodniłem
warunkipracy.

Cośwtymjest,skoropopółroku
pracy w zespole z Niecieczy trenerzywygrywająplebiscytorganizowany przez „Gazetę Krakowską”.Wynikatochybaztego,
że Termalica Bruk-Bet cały czas
sięrozwijaiidzienaprzód.Jestto
mój indywidualny sukces, ale
osiągnąłem go dzięki osobom
pracującym w klubie i przede
wszystkim zawodnikom, którzy
zapracowalinawynikdrużyny.
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Drugi rok z rzędu został Pan
wybrany Piłkarzem Roku
przez Czytelników „Gazety
Krakowskiej”. Jak traktuje
Pan to wyróżnienie?

Nim trafił Pan do Niecieczy na
początku poprzedniego roku,
pracował Pan jeszcze w Wiśle
Kraków.Jak wspomina Pan ten
okres pracy?

jemiwydawałosię,żenaszestanowiskojesttakiesamo.Mamtu
na myśli, że styl i droga, jaką
chcieliśmyiść,byłabardzodobra
i efekty muszą przyjść. Nie
można po jednym czy dwóch
niepowodzeniachwszystkowywracaćgogórynogami.Tymczasemnagle,nadwadniprzedmeczem z Lechią Gdańsk, dowiedziałem się, że rozwiązano ze
mnąumowę.

Mimo że z czterech meczów, jakie w lutym Wisła rozegrała pod
moimkierunkiem,trzyzremisowaliśmy i jeden przegraliśmy,
mamsatysfakcjęztego,żezespół
prezentowałjakiśstyl.Tomynadawaliśmy ton w tych meczach
i naprawdę nie mam się czego
wstydzić. Rozczarowaniem dla
mniebyłysamewyniki,liczyłem
bowien,żeudasięnamwyeliminowaćStandardLiegeiawansowaćdo1/8finałuLigiEuropy.

Jakie były wtedy Pana przemyślenia? Czy był to dla Pana
duży cios?

Przyznam, że był to dla mnie
trudny okres. Zwolnienie z krakowskiego klubu było dla mnie
sporym rozczarowaniem i szokiem. Nie ukrywam, że byłem
tym faktem podłamany. Przede
wszystkim dlatego, że Wisła jest
dla mnie wyjątkowym klubem
i prawdę mówiąc nie wyobrażałem sobie innego życia niż to
zWisłą.Przezpierwszetygodnie
trudnobyłomisiępozbierać,ży-

Po przegranym 0:1 meczu z Koroną Kielce właścicielWisły podziękował Panu za współpracę.
Czy było to dla Pana duże zaskoczenie?

Pracując w Wiśle trzeba mieć
świadomość, że w każdej chwili
można zostać zwolnionym. Po
każdym meczu rozmawiałem
z prezesem Bogdanem Basała-

Czy w Niecieczy trudno było
zbudować mocny zespół?

W rundzie jesiennej mieliśmy
trudne momenty, ale udało się
namjeprzetrwaćipóźniejruszyliśmywgórętabeli.Rzeczywiście
mamy solidny zespół. Na półmetku rozgrywek jesteśmy na
drugimmiejscu,mamy35punktów i nie powinniśmy się bać
stwierdzenia, że wiosną powalczymyoawansdoekstraklasy.
Jak podwzględem organizacyjnym może Pan porównaćWisłę
Kraków i Termalicę Bruk-Bet
Nieciecza?

Trudno porównywać z sobą oba
kluby. Jeśli chodzi o skalę klubu
iosiągnięciatozdecydowanielepiejprezentujesięWisła.TermalicaBruk-Bettoklub,którywciąż
sięrozwijaiuczysięwielkiejpiłki.
Przyznam, że pierwsze dni
wNiecieczybyłydlamnietrudne,
zderzyłemsiębowiemzzupełnie
inną rzeczywistością niż ta, jaką
znałem z Krakowa. W żadnym
wypadkuniemogęjednaknarzekać na sprawy organizacyjne.
Natleinnychklubówpierwszoligowychnaprawdęprezentujemy
siębardzodobrze.
Rozmawiał Piotr Pietras

Drugi raz „Świętego” Pierwsze wyróżnienie

Michał Lipka

Tomasz Bochenek

Artur Bogacki

Najlepszym piłkarzem II ligi
w2012rokuzostałwybranygłosami czytelników „Gazety Krakowskiej” Łukasz Popiela, który
w barwach Unii Tarnów miał
bardzo udaną rundę jesienną.
Zdobył w niej 9 goli w 14 meczach. – To miła niespodzianka.
Tęnagrodętraktujęjakodocenienie naprawdę ciężkiej pracy
w tym trudnym dla klubu okresie–mówiPopiela.
Wychowanek Unii w pierwszym półroczu awansował z nią
doIIligi,wdrugimbędąckapitanem drużyny i jej najlepszym
strzelcemstanowiłosilerewelacji rozgrywek. Nękany problemami finansowymi klub przez
kilka kolejek był nawet liderem,
adowiosnyprzystąpiz9.lokaty.
–Osiągnęliśmysukcespomimo
trudności. Wyróżniony zostałem akurat ja, ale trzeba pamiętać, że na ten wynik pracowała
cała drużyna – mówi zawodnik,
mogącygraćjakopomocnikinapastnik.

RoktemuKrzysztofŚwiątekwrócił do Hutnika. Jako piłkarz, bo
członkiemstowarzyszeniaNowy
Hutnik 2010 był odjego powstania. Cały czas zresztą opłaca
składki. – Pomagam, jak tylko
mogę, wychowałem się w tym
klubie. Cieszę się, że Hutnik się
odradzaipowoliidziewgórę.Bardzochciałbym,żebygrałwwyższejlidzeichciałbymwtedyznów
odebrać tę nagrodę, ale jako, powiedzmy,piłkarzpierwszoligowy
– nie ukrywa zawodnik, zwany
przezkibiców„Świętym”.
Najlepszym piłkarzem III ligi
wnaszymplebiscyciejużrazbył.
Trzy lata temu, gdy jesienią, jako
środkowy pomocnik, zdobył 14
goli. Ale tamta drużyna właśnie
wtedy się rozleciała, a Świątek
opuścił na dwa lata Nową Hutę.
Gdy wrócił, poprowadził odrodzonegoHutnikadoawansuzIV
ligi.AjesieniąwIIIlidzestrzelił9
bramek. – Z awansu bardzo się
cieszę. Natomiast liczyliśmy
przed nowym sezonem, że bę-

Najlepszym piłkarzem IV ligi
w 2012 roku kibice wybrali Jana
Zachariasza, bramkarza wicelidera grupy zachodniej, Karpat
Siepraw.
– To moje pierwsze wyróżnieniewjakimkolwiekplebiscycie, bardzo się cieszę i dziękuję
kibicom za głosy – powiedział Zachariasz. – Powiem
szczerze, że jestem ogromnie
zaskoczony, bo wczwartej lidze
jest wielu bardzo dobrych zawodników. Choćby u nas,
wKarpatach,jestKrzysiekZając,
którystrzeliłwielebramek,wywalczył też sporo karnych. Dla
mnie to niespodzianka, że plebiscyt wygrałem ja, a nie on.
Wychowanek Cracovii minionyrokmiałfaktycznieudany.
Karpatynapółmetkubieżącego
sezonu są 2. w tabeli (mają tyle
samo punktów co prowadząca
Soła Oświęcim) i będą wiosną
walczyćoawans.Wysokapozycja drużyny to także duża zasługa 27-letniego Zachariasza.

dziemysiębilio1.–2.miejsce,jednakżyciezweryfikowałoteplany.
Na wiosnę chcielibyśmy poprawićwynik,szóstapozycjanasnie
satysfakcjonuje–przyznaje.
Świątekrazemzinnym26-latkiem, Michałem Gują, stanowi
w zespole duet... weteranów.
– Trener się śmieje, że jesteśmy
dziadkami–uśmiechasięnagrodzony piłkarz. – Czy czuję się liderem drużyny? Na pewno mamyzMichałemjakiśwpływnaresztę chłopaków, staramy się im
pomóc ciągnąć ten wózek. Ważne, że wszyscy ciągniemy go
w jedną stronę. Moje wyróżnienie to też duża zasługa trenera
i kolegów z boiska – podkreśla
KrzysztofŚwiątek.
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Miła niespodzianka

Popiela pochodzi z bardzo
sportowejrodziny.Piłkarzamisą
lub byli jego brat Jarosław oraz
kuzyniDaniel,DariusziPaweł.–
Brat jest dla mnie wzorem, bo
długograłwekstraklasie.Chciałbym mu dorównać – twierdzi
Popiela.
Odgrudnialaureatjestjużpiłkarzem innego II-ligowego zespołu, Puszczy Niepołomice,
która jest liderem rozgrywek.
Popiela marzy o awansie z nią
do I ligi, czego był dwukrotnie
bliski, gdy grał w Okocimskim
Brzesko. – Oby do trzech razy
sztuka.Życzętegoswojejdrużynieisobie,byzarokodbieraćnagrodę, ale już w wyższej kategorii–kończy27-letniPopiela.

Najlepszy piłkarz IV ligi
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Najlepszy piłkarz III ligi
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Najlepszy piłkarz II ligi

Wystąpiłwewszystkich16spotkaniach (w jednym został zmieniony w 88 min), puszczając
w nich tylko 13 goli.
– Runda wiosenna poprzedniego sezonu była dobra dla całego zespołu, ta ostatnia także.
Oby tak było do końca rozgrywek i żebyśmy awansowali.
Każdy ma jakieś marzenia, ja
chciałbym zagrać w wyższej lidze,najlepiejzKarpatami.Może
zarokteżmisięudawygraćtam
plebiscyt? – zastanawia się zawodnik.
Golkiperzpowodzeniemwystępujerównieżwrozgrywkach
futsalowych.Największysukces
toawanszJedynkąBusko-Zdrój
do ogólnopolskiej I ligi.

